Notulen Algemene Ledenvergadering 28 juni 2012

Notulist: Gerwald van Gulick
Locatie: Stichting Jeugdbelangen ‘t Zand
Aanwezig: Jan van Beurden, Mark van Bijsterveldt, Jan Douwes, Frank van Eijk, Paul Geppaart, Jan van Gorp,
Gerwald van Gulick, Jurgen Michielsen, Sam Michielsen, Pierre Mulders, Richard Schellekens, Edouard
Swenneker, Ben Zegveld, Rick Zegveld
Verlaat: Wil de Bont, Feico Drost

1. Opening
 Voorzitter opent de vergadering om 20.10u.
2. Mededelingen en ingekomen stukken
 Er zijn geen ingekomen stukken.
3. Notulen ALV 23 juni 2011
 De notulen zijn in orde bevonden.
 De notulen zijn niet beschikbaar op de site.
 Naast digitale notulen dient een papieren exemplaar op de ALV aanwezig zijn.
4. Verslagen 2011-2012
a) Voorzitter / Secretaris / Competitieleider / Jeugdleider
 Elk van de bestuursleden geeft een korte toelichting op de verslagen.
 De voorzitter introduceert een wervingsplan.
 De kern van het plan is om met grote regelmaat op zaterdag en koopzondag
op winkelcentra de vereniging te promoten. Deze winkelcentra zijn de
Westermarkt, het Paletplein, de Heyhoef en het centrum.
 Eventuele samenval met de NBSB competitie of geluidsoverlast van
bijvoorbeeld de markt moet daarbij worden vermeden.
 Er moet een vergunning/toestemming verleend zijn.
 Het plan om op de donderdagavond (speelavond) in het centrum te
promoten kan alsnog op ad hoc basis plaatsvinden.
 De secretaris brengt een voorstel in stemming tot stilzwijgende verlenging van het
lidmaatschap.
 Door nieuwe wetgeving zijn de eisen strenger geworden. Voornaamste eis is
dat alle relevante informatie zoals notulen ALV en opzeginformatie
eenvoudig op de website te vinden moet zijn.
 Dit voorstel is aangenomen.



Bij het verslag van de jeugdleider introduceert Jan van Gorp het plan om een
dependance in Tilburg Noord op te richten.
 In samenwerking met de Brede School geeft hij daat samen met Hans de
Kroon les aan kinderen in Stap 1 op de woensdagmiddag.
 Indien het niet mogelijk is om te groeien naar 12 leden, vervalt de
woensdagmiddag en krijgen de kinderen les op de vrijdagavond. Daarvoor is
volgens de jeugdleider plaats. Wel moet voor vervoer voor deze kinderen
gezorgd worden.
 De kinderen worden lid van TSV Rochade tegen minimaal bondscontributie.
De Stichting Brabants Schaakgenootschap ontvangt €1.000 voor het
verzorgen van de lessen en zij kunnen garant staan voor het feit dat TSV
Rochade geen verlies lijdt aan deze lidmaatschappen. Onder leiding van
Richard zullen de financiële verder uitgewerkt worden met Jan van Gorp.
 Het is mogelijk de jeugd van de woensdagmiddag en vrijdagavond te laten
integreren door middel van een gecombineerd toernooi.
 Het voorstel aangaande de dependance is aangenomen.
b) Penningmeester / Kascontrolecommissie
 De penningmeester presenteert een winst van ongeveer €30 over het huidige
verenigingsjaar.
 Vooral de huidige locatie is door de baropbrengst van de externe competitie
goedkoper uitgevallen dan begroot.
 De kascontrolecommissie heeft de stukken van de penningmeester in orde
bevonden.
 De kascontrolecommissie heeft slechts één controle gedaan dit jaar.
 Die controle is enkel verricht door Pierre.
 De ALV verleent de penningmeester decharge.
 De huidige locatie bevalt uitstekend en omdat ook de kosten voor de vereniging op
te brengen zijn.
 Voor volgend jaar is er nog enige onzekerheid over de kosten van het gebruik
van de ruimte voor de externe competitie op de zaterdag; het afgelopen jaar
was dit gebruik bij de normale huurprijs inbegrepen en dus gratis.
 Het voorstel om ook in komende seizoen van de locatie gebruik te maken
wordt in stemming gebracht en is aangenomen.
5. Verkiezing bestuur
 De volgende wijzigingen in het bestuur vinden plaats na afloop van de vergadering:
 Rick Zegveld is herkozen als voorzitter.
 Mark van Bijsterveldt is gekozen als secretaris.
 Gerwald van Gulick verlaat het bestuur.
6. Verkiezing kascontrolecommissie
 Alexander Roodhuyzen is niet op de vergadering aanwezig en wordt geacht
aftrendend te zijn. Gerwald stelt zich kandidaat om met Pierre de
kascontrolecommissie te vormen.
 Gerwald wordt in de kascontrolecommissie gekozen.
 Geprobeerd zal worden om komend verenigingsjaar tweemaal de
kascontrole plaats te laten vinden.

7. Begroting 2012-2013
 De begroting blijft ten opzichte van vorige jaar ongewijzigd. Daarbij zijn de volgende
punten op te merken:
 De subsidie van het Paastoernooi is door gemeentelijke bezuinigingen
onzeker.
 Er wordt geen huurverhoging van de Wegwijzer voorzien.
 De eventuele kosten van de huur van het pand voor de externe competitie
zijn niet voorzien.
 De baropbrengst was dit jaar hoger dan begroot. De begroting blijft echter
gelijk aan vorig jaar; de verwachte meevaller zal worden gebruikt om
bovengenoemde mogelijke tegenvallers op te vangen.
 De contributie kan voor volgend verenigingsjaar constant blijven.
 Het voorstel wordt aangenomen.
 Jan van Beurden vraagt zich af waarom er zoveel ongeïnde contributie op de balans
staat.
 Deze ongeïnde contributie is van enkele seizoenen geleden en er is hiervoor
een voorziening getroffen.
8. Jeugd
a) Opleiding
 De plannen voor de jeugd blijven, behalve zoals onder 4) besproken, globaal
hetzelfde. Intern zullen de docenten onder leiding van Rick plannen maken.
 Klokgebruik op de vrijdagavond heeft voor een hoger niveau gezorgd.
 Ook notatie verplichten is voor volgend seizoen aan te bevelen.
 Mark vraagt zich af wat er gebeurd met de leerlingen die voor Stap 2+ gezakt zijn:
kunnen zij toch naar Stap 3 doorstromen?
 Jurgen merkt op dat beide leden volgend seizoen zullen stoppen.
 Edouard merkt op dat het maken van huiswerk en oefenen met de PC ernorm helpt
 Hier zal op de vrijdag meer aandacht aan worden besteed.
b) Competitie / Toernooien
 Het indelingsprogramma dat Ben gebruikt werkt goed.
 Er zijn wat problemen met het registreren van wie er aanwezig is. Actie ter
verbetering van dit punt is niet gewenst.
 Pierre vraagt zich af of er binnenkort jeugd doorstroomt naar de donderdagavond.
 De jeugd is hiervoor nog de jong, de avond duurt te lang. Het is mogelijk om
dit in de vakanties te proberen.
 Het is ook mogelijk voor de senioren om op de vrijdagavond speciaal tegen
de jeugd te schaken.
 Deze voorstellen worden gedurende het jaar opgepakt door Frank.
c) Paastoernooi
 Het Paastoernooi kan in de huidige opzet blijven bestaan.
 Ook als er geen subsisdie van de gemeente meer wordt verstrekt, kan het
toernooi volgend seizoen plaatsvinden.
 De commissie voor het Paastoernooi is vorig jaar slecht één keer in gedeeltelijke
bezetting samengekomen. De commissie kan opgeheven worden en het bestuur
neemt de taken over.
 Het voorstel is aangenomen.

9. Senioren
a) Intern
 Het keizersysteem is gevolgd door een knock-out fase voor de vier besten.
 De competitieleider doet de prijsuitreiking. Clubkampioen is Rick, gevolgd door Ben
en Mark. Snelschaakkampioen is Jan Douwes.
 Rick mag de wisselbeker houden, omdat hij maar lieft vier maal
clubkampioen is geworden in de laatste zes jaar. (Het criterium is drie maal
in de laatste vijf jaar.)
 Het aantal leden dat op de dondagavond schaakt valt tegen, waardoor leden
meerdere malen per jaar tegen elkaar schaken. Deze situatie moet verbeterd
worden.
 De fundamentele aanpak van dit probleem is ledenwerving, zoals besproken
onder 4).
 Pierre stelt voor om van speelavond te veranderen.
 De enige andere avond die in aanmerking komt is de dinsdag.
 De vergadering denkt niet dat dit het probleem op zal lossen.
 Frank stelt voor om leden van andere verenigingen binnen te halen door
midden van een rapidschaakcompetitie.
 De frequentie zou ongeveer eens per maand zijn. Zo zou er
regelmatig tegen andere tegenstanders geschaakt worden.
 Jan Douwes denkt dat dit plan kan werken als er prijzen te winnen
zijn en er voldoende reclame voor het toernooi wordt gemaakt.
 Feico stelt het op prijs als leden die niet graag rapidschaken alsnog
met normaal tempo kunnen spelen.
 Het voorstel inclusief bovenstaande toevoegingen is aangenomen.
 Feico oppert dat een groepensysteem met verplicht inhalen een oplossing
kan zijn.
 Doordat inhalen op een andere avond zal plaatsvinden, zal de
donderdagavond alleen maar rustiger worden.
 Besloten is de huidige opzet aan te houden.
b) Extern
 Vooral het eerste zaterdagteam heeft goed gepresteerd.
 Er was vorig seizoen een tekort aan leden voor het tweede zaterdag- en avondteam.
 Volgend seizoen wordt er geen toename van het aantal beschikbare leden voor de
externe competitie voorzien.
 Dit betekent dat een tweede avondteam niet haalbaar is en een tweede
zaterdagteam moeilijk zal worden.
 Alleen door 50% jeugd op te stellen kan een volledig team geformeerd
worden. Besloten is om dit volgend seizoen te proberen. Mocht het niet
lukken, dan wordt het seizoen daarna het tweede zaterdagteam afgeschaft;
criterium daarvoor is het krijgen van een boete wegens het opstellen van te
weinig spelers.
 Omdat de jeugd snel schaakt, is het niet aantrekkelijk om verre uitwedstrijden te
spelen. Er zal actief gelobbied worden bij de NBSB om het tweede zaterdagteam niet
in Roosendaal of Bergen op Zoom te laten spelen.
 Een brief is reeds verzonden, omdat we in de afgelopen 16 ontmoetingen
met BSV er 13 uit hebben gespeeld.
 Besloten is om twee zaterdagteams, een avondteam en een bekerteam in te
schrijven.
 De teamcaptains zijn – teamvolgorde zoals hierboven genoemd - Gerwald,
Jan van Gorp, Mark en Ben.
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c) Locatie
 Dit punt is reeds onder 4) behandeld.
PR-commissie
 Het afgelopen jaar is er op het gebied van PR niet veel gebeurd.
 Het voorstel is om de PR-commissie af te schaffen en het plan van de voorzitter zoals
beschreven onder 4) uit te voeren.
 Dit voorstel is aangenomen
Activiteitencommissie
 Jan van Gorp heeft samen met Sam en Toon een aantal activiteiten besproken en is
bezig deze op papier te zetten.
 Het plan is om de komende twee jaar vier activiteiten op te zetten, waarvan de
eerste in november plaats zal vinden.
 Het doel van de activiteiten is om geld op te brengen voor het aankomende jubileum
van TSV Rochade.
 Het jubileum kan feestelijk gevierd worden met een uitwisseling met Eupen
of Krefelt of deelname aan een buitenlands toernooi.
Rondvraag
 Er zijn geen vragen.
Afsluiting
 De voorzitter sluit de vergadering om 22.40u.

